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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO CÍVEL –  AÇÃO
DE COBRANÇA – SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM
COMISSÃO  –  VERBA  SALARIAL –  CABIMENTO  –
PROCEDÊNCIA  –  IRRESIGNAÇÃO  –  AUSÊNCIA  DE
PROVA DO PAGAMENTO – ÔNUS DO RÉU – ART. 373. II
DO CPC –  DEMANDA JULGADA SOB REPERCUSSÃO
GERAL  –  APLICAÇÃO  DO  ART.  932,  IV  DO  CPC  –
PROVIMENTO NEGADO.

Revelado o  vínculo  funcional,  ainda  que  resultante  de
nomeação para cargo em comissão e, por conseguinte, da
prestação de serviços, devido é o pagamento das férias.

A  comprovação  de  pagamento  dessas  verbas,  constitui
obrigação primária do ente público, sob pena de configurar
enriquecimento  ilícito  do  ente  público,  em  detrimento  do
particular. 

Vistos etc.

Trata-se de Remessa Necessária e de  Apelação Cível  (fls.  117/123)
interposta pelo Município de João Pessoa insurgindo-se contra a sentença do Juízo
de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa, que julgou
procedente  a  Ação  de  Cobrança  promovida  por  Fábio  Oliveira  Guerra  contra  o
apelante,  compelindo este  ao pagamento das férias postuladas,  com as devidas
atualizações.

Em  tese  defensiva,  aduz  o  apelante:  1)  a  lei  municipal  veda  a
conversão  de  férias  não  gozadas  em  pecúnia;  2)  a  administração  agiu  em
observância a estrita legalidade ao deixar de efetuar o pagamento, não havendo
possibilidade de interpretação extensiva contra legem.
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Nesse contexto, pugnou pelo provimento do recurso, modificando a
sentença, a fim de ser julgada improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, fls. 125/134.

Parecer  do  Ministério  Público  pelo  desprovimento  do  apelo,  fls.
142/150.

É o relatório.

Decido.

De início, registro que o entendimento esboçado na sentença está
em consonância com a tese firmada em Repercussão Geral, autos RE 5709081,
o que autoriza o julgamento monocrático do recurso nos termos do art. 932 do
CPC.

Postulou a parte autora o pagamento de verba salarial decorrente
da prestação de serviços ao ente apelante, no que foi acolhido por ocasião do
julgamento.

Com efeito, em ações desta natureza, nas quais o servidor busca o
recebimento  de  verbas  salariais  não  quitadas,  ao  autor  cumpre  comprovar  o
vínculo contratual ou estatutário com a Administração Pública, e a prestação do
serviço. A prova do pagamento da verba pretendida é ônus do réu, por constituir
fato extintivo do direito do servidor. 

No  caso,  o  vínculo  funcional  entre  as  partes  restou  evidenciado
pelos documentos de fls.  30/31, que indicam que  a parte apelada  foi nomeada
para o exercício do cargo em comissão do Município apelante. 

Durante  a  instrução  não  houve  prova  do  réu  de  ter  realizado  o
pagamento da verba pleiteada. O município  deveria  ter  diligenciado nos seus
arquivos e anexado prova documental, a fim de demonstrar2 o efetivo pagamento
do  quantum pleiteado, ou então fazer prova de que não houve a prestação do
serviço  na  forma  explicitada  na  inicial.  Se  assim  não  o  fez,  experimenta  o
encargo do pagamento. 

Por outro lado, o direito encontra respaldo no art. 37, inc. II, da CF3,
1DIREITOS  CONSTITUCIONAL E  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  CARGO  COMISSIONADO.
EXONERAÇÃO.  FÉRIAS NÃO GOZADAS:  PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL.  PREVISÃO
CONSTITUCIONAL  DO  BENEFÍCIO.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  EM  LEI.  JURISPRUDÊNCIA  DESTE  SUPREMO
TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de
doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A
ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados
de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu
o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é
preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria
recebido  se  tivesse  usufruído  das  férias  no  momento  correto.  4.  Recurso  extraordinário  não  provido. (RE  570908,
Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-04 PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33) 
2
 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00003349820138151161, - Não possui -, Relator DES JOAO ALVES DA

SILVA  j. em 30-04-2015)
3Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte: […] 
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ao prevê o ingresso no serviço público,  em casos excepcionais – cargos em
comissão -, independentemente de participação em certame. Esta é exatamente
a hipótese em tela.

Assome-se, ainda, o fato de o art.  39, § 3° da CF4 determinar a
aplicação do disposto no seu art.  7°  aos servidores públicos,  ao consignar  o
direito  a  férias  e  adicionais  aos  servidores  públicos,  inclusive  os  que
desempenham atividades, por vínculo de cargos demissíveis ad nutum. 

Assim,  mesmo que  a parte  apelada tenha sido nomeada para o
exercício  de  cargo  em  comissão,  de  recrutamento  amplo,  tem  direito  ao
recebimento das verba pleiteada, por se tratar de direitos sociais, indisponíveis
por natureza. 

A  falta  de  pagamento  das  parcelas  devidas  configura
enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública; o que é vedado
pelo nosso ordenamento jurídico. Afinal, houve prestação laboral.

Por  fim,  embora  haja  vedação  legal  municipal  na  conversão  em
pecúnia, é fato incontroverso o rompimento do liame funcional, não podendo mais
o  autor  usufruir  do  benefício  a  qualquer  momento,  razão  porque  deve  ser
indenizado pelas férias não gozadas5. 

Daí porque,  a  vedação  da  Lei  nº  2.380/1979,  art.  100,  §5º,  ser
aplicável aos que ainda permanecem laborando com a edilidade.

Conforme manifesto pelo STF, “a ausência de previsão legal  não
pode restringir  o  direito  ao  pagamento  do terço  constitucional  aos servidores
exonerados  de  cargos  comissionados  que  não  usufruíram  férias.  O  não
pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é
penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso,
cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas
e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
4Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico
único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
5DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS
NÃO GOZADAS. PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA
DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  QUE  NÃO  MERECE  TRÂNSITO.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  PUBLICADO  EM  18.9.2014.  1.  O
entendimento  adotado  pela  Corte  de  origem,  nos  moldes  do  assinalado  na  decisão  agravada,  não  diverge  da
jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor público ocupante de cargo
comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias
não gozadas (RE 570.908/RN,  Rel.  Min.  Cármen Lúcia,  Tribunal  Pleno).  2.  As  razões do agravo regimental  não se
mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental  conhecido e não
provido.  (ARE  892004  AgR,  Relator(a):  Min.  ROSA WEBER,  Primeira  Turma,  julgado  em  04/08/2015,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015) 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO
GOZADAS  E  CONVERSÃO  EM  PECÚNIA.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  O  Plenário  do  Supremo  Tribunal
Federal, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de
que servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento
em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. Esta Corte reafirmou esse entendimento
ao julgar o ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentando a vedação de enriquecimento
ilícito pela Administração. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 813805 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2014 PUBLIC 25-
06-2014) 
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vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído
das férias no momento correto” (RE 570908, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA,
Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-04 PP-00872
RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33) 

Por  fim,  de ponderar  que embora o autor  não tenha completado
integralmente  o  primeiro  ano  de  exercício,  pois  nomeado  em 02.01.  2013  e
exonerado  em  17.12.  2013,  faz  jus ao  benefício,  porquanto  o  último  mês
trabalhado ultrapassou a fração de 15 dias, devendo ser considerado o mês de
trabalho integral6.

Neste  contexto,  é  induvidoso  que  o  ato  da  edilidade  representa
frontal ofensa ao princípio juridicamente sedimentado de que o salário é direito de
todo  trabalhador  (CF/88,  art.  7º,  IV,  VI  e  X),  decorrente  de  serviço  por  ele
prestado, tratando-se, assim, de atitude abusiva e ilegal  o não pagamento de
verba salarial devida.

Ante  o  exposto,  com  base  no  artigo  932,  IV do  CPC,  NEGO
PROVIMENTO  AO  APELO, mantendo  a  decisão  atacada  por  seus  próprios
fundamentos.

Considerando  que  os  honorários  advocatícios  foram  fixados  em
percentual  máximo  de  20%, resta  inapropriada  a  majoração  dos  honorários
recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC.

P. I.

João Pessoa, 23 de fevereiro de 2018.

Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                           RELATORA

G/04

6MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  FÉRIAS.  EXONERAÇÃO.  PERÍODO  NÃO  USUFRUÍDO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I - O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a
que tiver direito, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias.
II - In casu, a impetrante trouxe 24/12 (vinte e quatro e doze avos) de férias adquiridos no órgão de origem e devidamente
averbados nos seus assentamentos funcionais, mais 235/12 (duzentos e trinta e cinco doze avos) relativos ao tempo de
efetivo exercício do cargo em comissão no extinto TFR e, posteriormente, neste e. STJ. Como efetivamente gozou 240/12
(duzentos  e  quarenta  doze avos),  remanesce saldo  de 19/12 (dezenove doze  avos)  de  férias  indenizáveis,  eis  que
impossibilitado o gozo diante da exoneração da impetrante.
Segurança concedida.
(MS 14.681/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/10/2010, DJe 23/11/2010)


